
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดขอนแก่น  ภาค ๙ (ธ)

ส่งสอบ ๓๘๖ รูป ขาดสอบ ๖๓ รูป คงสอบ ๓๒๓ รูป สอบได้ ๒๙๙ รูป สอบตก ๒๔ รูป (๙๒.๕๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๖๑๖๐/๐๐๐๑
พระกมณทรรศน์ ขนฺติธมฺโม พูลพิพัฒน์

๓๑/๑๐/๒๕๓๗
๑๘/๖/๒๕๖๐

เกาะทอง  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๐๒
พระวีรศักดิ

์

เมธิโก จันทร์เต็มดวง

๑๗/๐๒/๒๕๒๐ ๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โนนม่วง  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๐๓
พระทิวัตถ์ เมธิโก คลังแสง

๐๓/๐๕/๒๕๒๖ ๑๔/๐๖/๒๕๖๐

โนนม่วง  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๐๔
พระอุทัย ธมฺเมสโก พุดซ้าย

๐๙/๐๔/๒๕๓๗ ๐๒/๐๒/๒๕๕๙

ปารัตนมงคล  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๐๕
พระเอนก อธิปฺุโ ขันขวา

๓๐/๐๓/๒๕๒๙ ๒๖/๐๒/๒๕๖๐

ปารัตนมงคล  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๐๖
สามเณรจันดี  มีชัยสุข

๐๙/๐๓/๒๕๔๑

 ปารัตนมงคล  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๐๗
พระประกาย สุทสฺสโน รัตนวิชัย

๓๑/๓/๒๕๑๐ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ปาศิริวันวนาราม  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๐๘
พระจักรพันธ์ โชติปฺโ แสนจันศรี

๐๔/๑๒/๒๕๒๒
๐๙/๐๔/๒๕๖๐

ปาศิริวันวนาราม  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๐๙
พระรัชชานนท์ ถิรมโน กมลตรี

๐๕/๑๐/๒๕๓๔ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ปาศิริวันวนาราม  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๑๐
สามเณรสุริยา  แทนเถือน

่

๑๗/๙/๒๕๔๕

 ปาศิริวันวนาราม  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๑๑
พระตุ๋ย ปฺาวโร พลเชียงสา

๒๐/๔/๒๔๙๓
๘/๕/๒๕๕๔

ปาแสงอรุณ  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๑๒
พระอุดม กิตฺติคุโณ บุญเสนาะ

๒๑/๔/๒๕๐๒ ๑๒/๔/๒๕๕๕

ปาแสงอรุณ  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๑๓
พระวิชัย โชติธมฺโม ไปดงธนะวุฒิ

๖/๘/๒๕๐๐
๑๖/๔/๒๕๖๐

ปาแสงอรุณ  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๑๔
พระลักษณ์ก้าว วรลกฺขโณ แก้วคำแสน

๒๔/๘/๒๕๒๖

๒/๗/๒๕๖๐
ปาแสงอรุณ  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๑๕
พระธีรพงษ์ ธีรวํโส จงล้อมกลาง

๙/๑๑/๒๕๓๔

๒/๗/๒๕๖๐
ปาแสงอรุณ  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๑๖
พระศาสตรา ปยวณฺโณ ศิริจันทร์

๕/๑๒/๒๕๓๔

๒/๗/๒๕๖๐
ปาแสงอรุณ  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๑๗
พระธนพงษ์ ธนวงฺโส คำพิลัง

๑๕/๐๔/๒๕๓๖
๐๙/๐๑/๒๕๖๐

วัดท่าประทาย  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๑๘
พระสมวุฒิ ิติโก เตียหลุย

้

๐๙/๐๗/๒๕๒๓ ๐๙/๐๖/๒๕๖๐

วัดท่าประทาย  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๑๙
พระอภิลักษณ์ กุสโล ภูมิศรี

๐๙/๐๑/๒๕๒๘ ๐๙/๐๖/๒๕๖๐

วัดท่าประทาย  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๒๐
พระปรีดา ปสนฺโน โมลี

๐๑/๐๓/๒๕๓๑ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดท่าประทาย  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๒๑
พระมงคล อติธมฺโม อัครพิมพ์

๐๕/๐๕/๒๕๓๙ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดท่าประทาย  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๒๒
พระโชคชัย เตชธโร ชัยทัพ

๐๑/๑๐/๒๕๓๙ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดท่าประทาย  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๒๓
พระนิธิศ ิตปฺโ ธนาดุลวิรสิน

๑/๐๖/๒๕๒๐ ๖/๑๑/๒๕๕๙

วัดปาชัยวัน  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๒๔
พระภูชิต ภูชิโต ไศลจิต

๐๙/๐๙/๒๕๐๒ ๐๑/๐๖/๒๕๖๐

วัดมิงโพธิวนาราม

่ ์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑ / ๑๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๖๑๖๐/๐๐๒๕
พระเตียง ธมฺมิโก คมสัน

๐๑/๐๓/๒๕๑๒ ๐๑/๐๖/๒๕๖๐

วัดมิงโพธิวนาราม

่ ์

 

ขก ๖๑๖๐/๐๐๒๖
สามเณรจรินทร์  วงษา

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

 วัดมิงโพธิวนาราม

่ ์

 

ขก ๖๑๖๐/๐๐๒๗
พระสุทธิพงษ์ จนฺทสาโร นาคต้อย

๒๔/๐๘/๒๕๓๖ ๒๗/๐๔/๒๕๖๐

ศรีจันทร์  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๒๘
สามเณรทีปกร  แวงสาป

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

 ศรีจันทร์  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๒๙
สามเณรวีระพงษ์  ปญญาหาร

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

 ศรีจันทร์  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๓๐
สามเณรธนวัตน์  รัตนมงคล

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

 ศรีจันทร์  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๓๑
สามเณรอมรรัตน์  กุดวงศ์แก้ว

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

 ศรีจันทร์  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๓๒
สามเณรบัณฑิตย์  เมืองโพธิ

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

 ศรีจันทร์  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๓๓
สามเณรฉัตรดนัย  พิมพ์ทอง

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

 ศรีจันทร์  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๓๔
สามเณรคธาวุธ  นามวงศ์ษา

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

 ศรีจันทร์  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๓๕
สามเณรณฐกร  มานะดี

๒๙/๐๑/๒๕๔๔

 ศรีจันทร์  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๓๖
สามเณรสุตนันท์  จันคำ

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

 ศรีจันทร์  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๓๗
สามเณรนันทิชานนท์  คะมาปะเต

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

 ศรีจันทร์  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๓๘
สามเณรอภิชาต  ปญญา

๐๔/๐๒/๒๕๔๒

 ศรีจันทร์  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๓๙
สามเณรเอกลักษณ์  หวังทิพย์

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

 ศรีจันทร์  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๔๐
สามเณรกฤษฎา  ดวงเจริญ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

 ศรีจันทร์  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๔๑
สามเณรวรยศ  ดายังหยุด

๑๑/๐๙/๒๕๔๓

 ศรีจันทร์  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๔๒
พระภูมิประเสริฐ วรธมฺโม สียาลาด

๑๒/๐๖/๒๕๓๕ ๐๗/๐๑/๒๕๕๗

สว่างดอนยาง  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๔๓
พระอนุชา กิตฺติธโร โสสีหา

๒๗/๐๓/๒๕๓๘ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

สว่างดอนยาง  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๔๔
พระอานนท์ อานนฺโท โนนโม้

๒๙/๐๘/๒๕๓๘ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

สว่างดอนยาง  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๔๕
พระกฤษฎา วิสารโท กำผัด

๓๐/๐๕/๒๕๑๗ ๑๒/๐๗/๒๕๕๖

ศรีประทุมวนาราม  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๔๖
พระมานิตย์ ฉนฺทโสภโณ โสภา

๒๘/๐๑/๒๕๑๖ ๒๓/๐๓/๒๕๕๗

ศรีประทุมวนาราม  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๔๗
พระสหรัฐ ชาตปฺโ สุขพรอนันต์

๒๑/๑๒/๒๕๓๖

๑/๐๗/๒๕๕๗

ศรีประทุมวนาราม  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๔๘
พระทรงฤทธิ

์

มหิสฺสโร เพชรสิงห์

๑๓/๐๙/๒๕๑๗ ๐๗/๐๖/๒๕๕๙

ศรีประทุมวนาราม  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๔๙
พระศิริศักดิ

์

าณสํวโร โพธิศรี

์

๒๖/๐๙/๒๕๓๗ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

ศรีประทุมวนาราม  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๕๐
พระพิโรดม ชุติปฺโ บัวบุรพาจารย์

๐๓/๐๑/๒๔๘๙ ๑๕/๐๔/๒๕๖๐

ศรีประทุมวนาราม  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๕๑
พระสุรพล ฉวิวณฺโณ หงษ์ทอง

๒๙/๐๖/๒๕๑๘ ๑๘/๐๔/๒๕๖๐

ศรีประทุมวนาราม  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๕๒
พระธานินทร์ โชติปฺุโ นัคราบัณฑิตย์

๑๑/๐๑/๒๕๔๐ ๐๓/๐๖/๒๕๖๐

ศรีประทุมวนาราม  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๕๓
พระพิษณุ ิตปฺุโ อ้วนมะโฮง

๒๖/๑๒/๒๕๒๐
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ศรีประทุมวนาราม  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๕๔
พระสรเชษฐ์ นนฺทิโย ศรีอุ่ม

๒๓/๑๑/๒๕๒๔
๑๓/๐๗/๒๕๖๐

ศรีประทุมวนาราม  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๕๕
พระสมชาย สุมโน ใจเย็น

๐๖/๑๐/๒๕๓๓ ๒๗/๐๗/๒๕๖๐

ศรีประทุมวนาราม  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๕๖
พระชิตพล ชุติปฺโ ทองวงษา

๒๒/๐๘/๒๕๓๔ ๒๗/๐๗/๒๕๖๐

ศรีประทุมวนาราม  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๕๗
สามเณรอัษฎา  สังทอง

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

 ศรีประทุมวนาราม  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๕๘
สามเณรเทพทัต  สระแก้ว

๖/๑๐/๒๕๔๖

 ศรีประทุมวนาราม  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๕๙
สามเณรศุภชัย  พาลี

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

 ศรีประทุมวนาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒ / ๑๐

้
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เลขที
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ชือ
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๖๑๖๐/๐๐๖๐
สามเณรปณิธาน  นาคอก

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

 ศรีประทุมวนาราม  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๖๑
พระดำริ ิติโก สุดตะนา

๐๕/๐๑/๒๔๙๘ ๐๔/๐๖/๒๕๕๙

กุเวียน  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๖๒
พระวิชัย ทีปธมฺโม หล้าหา

๒๐/๐๖/๒๔๘๕ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

กุเวียน  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๖๓
พระทองเพชร ภทฺทโก สุวรรณแก้ว

๑๓/๑๒/๒๕๒๗
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

กุเวียน  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๖๔
พระวิระศักดิ

์

านุตฺตโร สุวรรณแก้ว

๐๒/๐๗/๒๕๒๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

กุเวียน  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๖๕
พระณรงศักดิ

์

ิตสทฺโท กันหา

๓๑/๐๗/๒๕๓๔
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

กุเวียน  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๖๖
พระสมเกียรติ อคฺควโร ปรุงนา

๑๑/๐๓/๒๕๐๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๑

เขาดินวนาราม  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๖๗
พระพิชิต ปภสฺสโร พันธุยา

๑๓/๐๒/๒๕๓๑ ๑๑/๑๐/๒๕๕๙

เขาดินวนาราม  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๖๘
พระสันติเพ็ชร วชิรวงฺโส สมบัติ

๑๐/๑๒/๒๕๑๐ ๑๐/๑๒/๒๕๕๙

เขาดินวนาราม  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๖๙
พระสถาวร านิสฺสโร พลไธสง

๐๑/๐๖/๒๕๑๐ ๑๔/๐๓/๒๕๖๐

เขาดินวนาราม  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๗๐
พระนัฐพงศ์ ปฺุาคโม ลุนชัยยา

๑๒/๐๒/๒๕๑๒
๐๙/๐๔/๒๕๖๐

เขาดินวนาราม  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๗๑
พระธีระยุทธ ธมฺมวุฒฺโฒ ทองรักษ์

๑๑/๑๐/๒๕๓๗
๑๐/๐๔/๒๕๖๐

เขาดินวนาราม  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๗๒
พระอเนก ชินฺนทสฺโต อินทรโท

๐๑/๐๒/๒๕๓๓ ๐๑/๐๕/๒๕๖๐

เขาดินวนาราม  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๗๓
พระบุญธรรม ธมฺมานนฺโท พลเชียงสา

๑๒/๑๐/๒๕๐๘ ๑๐/๐๖/๒๕๖๐

เขาดินวนาราม  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๗๔
พระวรวุฒิ สุชาโต หินพรหม

๑๑/๐๙/๒๕๐๙ ๑๓/๐๗/๒๕๖๐

เขาดินวนาราม  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๗๕
พระมาณัติ อตินธโร การัตน์แสง

๑๐/๐๒/๒๕๑๘ ๑๓/๐๗/๒๕๖๐

เขาดินวนาราม  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๗๖
พระปรีชา ปรกฺกโม โครตรแก้ว

๑๓/๐๙/๒๕๒๕ ๑๓/๐๗/๒๕๖๐

เขาดินวนาราม  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๗๗
พระอภิพงศ์ สุเมธิโก หงษ์พันธ

๑๐/๐๑/๒๕๒๙ ๑๓/๐๗/๒๕๖๐

เขาดินวนาราม  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๗๘
พระสมพร ปยสโล อุเทน

๑๓/๐๓/๒๕๓๑ ๑๓/๐๗/๒๕๖๐

เขาดินวนาราม  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๗๙
พระไพสิษฐ์ สุภกิจฺโจ จันทร์โคตร

๑๓/๐๕/๒๕๓๕ ๑๓/๐๗/๒๕๖๐

เขาดินวนาราม  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๘๐
พระอภิชาต ขนฺติพโล วงษ์คำจันทร์

๑๔/๑๒/๒๕๓๕
๑๓/๐๗/๒๕๖๐

เขาดินวนาราม  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๘๑
พระเรืองศักดิ

์

ปฺุชโย โคตรวุฒิ

๑๑/๑๒/๒๕๒๓ ๑๑/๑๒/๒๕๖๐

เขาดินวนาราม  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๘๒
พระลักษ์ชัย ติสฺสโร ซาจันทึก

๑๕/๐๒/๒๕๓๔ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙

ซำขามถำยาว  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๘๓
พระประไพ ชวนปฺโ แก้วใส

๐๑/๐๔/๒๕๒๐ ๐๙/๑๒/๒๕๔๘

ปาคำบอน  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๘๔
พระธรชัย รตฺนโชโต คนกลาง

๒๑/๐๑/๒๔๙๖ ๒๑/๑๐/๒๕๕๓

พิทักษ์ธรรมาราม  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๘๕
พระภาณุวัฒน์ เขมจิตฺโต ครองแสนเมือง

๐๙/๑๒/๒๔๙๙

๐/๐/๒๕๖๐ มหาชัย  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๘๖
พระกตภาพ สุมโน กงแก้ว

๐/๐/๒๕๓๘
๐/๐/๒๕๖๐ มหาชัย  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๘๗
สามเณรธนินทร์  ศรีปรางค์

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

 มหาชัย  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๘๘
สามเณรวงเมือง  ศรีเชียงสา

๑๙/๐๓/๒๔๙๐

 มหาชัย  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๘๙
สามเณรคมคันศร  สวาพักดิ

์

๑๔/๐๔/๒๔๙๐

 มหาชัย  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๙๐
สามเณรกรวินท์  โทแก้ว

๒๔/๐๕/๒๔๙๐

 มหาชัย  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๙๑
สามเณรกรวีร์  โทแก้ว

๐/๐/๒๕๔๗
 มหาชัย  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๙๒
สามเณรวินัย  คำซาว

๐/๐/๒๕๔๗
 มหาชัย  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๙๓
สามเณรสรยุทธ  แสนเย็น

๐/๐/๒๕๔๗
 มหาชัย  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๙๔
สามเณรวีระชัย  ปองขวาพล

๐/๐/๒๕๔๗
 มหาชัย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓ / ๑๐

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๖๑๖๐/๐๐๙๕
พระปญญา ขนฺติพโล วิรุณพันธ์

๒๘/๐๘/๒๕๑๕ ๑๐/๐๔/๒๕๕๑

ศรีประทุมวนาราม  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๙๖
พระหวิน อภิปุณฺโณ โพธิสอน

๐๑/๐๗/๒๔๙๒ ๐๑/๐๔/๒๕๖๐

ศรีประทุมวนาราม  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๙๗
พระสันทัด นริสฺสโร ไทยวังชัย

๑๐/๐๕/๒๕๑๗ ๓๐/๐๔/๒๕๖๐

ศรีประทุมวนาราม  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๙๘
พระสงวน สุวีโร วงษ์ชาลี

๒๒/๑๑/๒๕๑๘
๐๕/๐๕/๒๕๖๐

ศรีประทุมวนาราม  

ขก ๖๑๖๐/๐๐๙๙
พระบุญถิน ปยวาจโก ชัยมาล

๑๖/๘/๒๔๙๓ ๒๒/๖/๒๕๕๙

ปาภูเขาดิน  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๐๐
พระสุรสิทธิ

์

อภิวณฺโณ เถาว์หมอ

๑๗/๑๒/๒๕๑๕ ๑๔/๑๑/๒๕๕๙

ปาภูเขาดิน  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๐๑
พระนรินทร์ อภิวณฺโณ สุขเสริม

๘/๖/๒๕๒๙
๒๗/๑๒/๒๕๕๙

ปาภูเขาดิน  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๐๒
พระวีระพันธ์ จิตฺตธมฺโม เวียกการ

๑๓/๑๑/๒๕๓๙

๙/๔/๒๕๖๐
ปาภูเขาดิน  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๐๓
พระประเสริฐ วีรจิตฺโต พูลศรี

๑๑/๕/๒๔๘๘

๕/๖/๒๕๖๐
ปาภูเขาดิน  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๐๔
พระณวัฒน์ กิตฺติโก หมิว

๑๗/๗/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
ปาภูเขาดิน  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๐๕
พระอดุลย์ ภูริปฺโ นาราษฎร์

๑๘/๖/๒๕๓๐ ๑๖/๒/๒๕๖๐

คุ้มจัดสรรค์  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๐๖
พระจำรัส ธมฺมโชโต เทศน้อย

๗/๔/๒๔๘๓ ๔/๓/๒๕๖๐
คุ้มจัดสรรค์  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๐๗
พระสมควร สิริวฑฺฒโก ภูผิวผา

๒๖/๑๒/๒๕๑๒

๒/๔/๒๕๖๐
คุ้มจัดสรรค์  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๐๘
พระสุทธิพันธ์ อภิปาโล อึงตรงจิต

้

๗/๖/๒๕๑๓
๓/๔/๒๕๖๐

คุ้มจัดสรรค์  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๐๙
พระโชติพงศ์ สีลเตโช เทพรัตน์

๑๗/๑/๒๕๓๕ ๑๑/๖/๒๕๖๐

คุ้มจัดสรรค์  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๑๐
พระภณพรรธน์ โฆสธมฺโม ลักคณาสมวิบุล

๒๕/๗/๒๕๒๔ ๒๑/๖/๒๕๖๐

คุ้มจัดสรรค์  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๑๑
พระวัชการณ์ ธนปาโล โพธิจันทร์

์

๒๐/๑/๒๕๓๗
๒/๗/๒๕๖๐

คุ้มจัดสรรค์  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๑๒
พระสมศรี ธมฺมทีโป ศรีลา

๒๓/๓/๒๕๐๖
๗/๗/๒๕๖๐

คุ้มจัดสรรค์  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๑๓
พระสิรวัชร ปฺาวโร วัฒนศักดิศิริ

์

๙/๑/๒๕๓๕ ๗/๗/๒๕๖๐
คุ้มจัดสรรค์  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๑๔
สามเณรมงคล  ยอดสง่า

๔/๑/๒๕๔๔
 คุ้มจัดสรรค์  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๑๕
สามเณรภานุวัฒน์  ขาวภา

๒๑/๑/๒๕๔๔

 คุ้มจัดสรรค์  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๑๖
สามเณรยุทธพร  พรคณาปราชญ์

๓๑/๓/๒๕๔๖

 คุ้มจัดสรรค์  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๑๗
สามเณรพงศกร  นาตรีชน

๒๖/๑/๒๕๔๗

 คุ้มจัดสรรค์  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๑๘
สามเณรไตรภพ  พิมงูเหลือม

๒๔/๘/๒๕๒๘

 ปาสุมนามัย  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๑๙
พระฉัตรชัย ปภาโส ทองอ่อน

๑๑/๔/๒๕๓๙

๘/๕/๒๕๖๐
หนองฮี  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๒๐
พระพัชระ สนฺตจิตโต ศรีษะ

๐๘/๐๔/๒๕๓๗ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

จันทรัตนาราม  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๒๑
พระธนเดช อธิมุตฺโต ช่อสูงเนิน

๑๗/๐๑/๒๕๒๕
๐๙/๐๒/๒๕๖๐

สระจันทราวาส  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๒๒
พระวิบูลย์ ปยสีโล สังฆทิพย์

๑๙/๑๐/๒๔๙๓
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

สระจันทราวาส  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๒๓
พระชารี จารุธมฺโม เกาะกลาง

๑๘/๐๗/๒๕๐๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

สระจันทราวาส  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๒๔
พระสถาพร ขนฺติโก พลพันธ์สิงห์

๒๗/๐๘/๒๔๙๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

สระจันทราวาส  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๒๕
พระสุริยันต์ ทีปธมฺโม จันภิรมย์

๐๔/๐๔/๒๕๓๕ ๐๗/๐๓/๒๕๖๐

เกาะสะอาด  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๒๖
พระคธากร คุณวุณฺโณ เศษฐภักดี

๑๓/๐๔/๒๕๓๕
๐๗/๐๕/๒๕๖๐

เกาะสะอาด  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๒๗
พระพรชัย ขนฺติธมฺโม แนบชิด

๒๓/๐๑/๒๕๓๗ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

เกาะสะอาด  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๒๘
พระสมจิตร อิสฺสโร มาตลาด

๐๑/๑๑/๒๔๘๓ ๐๙/๐๒/๒๕๕๗

ปาธรรมวิเวก  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๒๙
พระสุรศักดิ

์

สิริสาโร โกฎศรี

๒๓/๐๔/๒๕๓๓ ๑๓/๐๒/๒๕๕๘

ปาธรรมวิเวก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔ / ๑๐

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๖๑๖๐/๐๑๓๐
พระอภิวัฒน์ ิตโสถโณ เถาหมอ

๑๐/๑๒/๒๕๓๘
๐๒/๐๑/๒๕๖๐

ปาธรรมวิเวก  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๓๑
พระทองยศ ยโสธโร กุลสุวรรรณ

๐๗/๐๖/๒๔๘๒ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

ปาธรรมวิเวก  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๓๒
พระธีระพงษ์ จนฺทโชโต มุสิกะพันธ์

๑๑/๐๕/๒๕๓๖
๐๓/๐๓/๒๕๖๐

ปาหัวฝาย  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๓๓
พระแดง สุทธิสทฺโธ เพ็งกลาง

๐๙/๑๑/๒๔๙๙ ๐๕/๐๒/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๓๔
พระเจริญ อรุโณ หอมทอง

๐๗/๐๑/๒๕๑๙ ๑๐/๐๒/๒๕๖๐

ศรีบุญเรือง  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๓๕
พระกิตติพงษ์ ขนฺติธมฺโม สาธุ

๐๕/๐๙/๒๕๓๖ ๑๐/๐๒/๒๕๖๐

ศรีบุญเรือง  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๓๖
พระชิตพล ชุติณธโร ปุณยะสิทธ์สกุล

๒๕/๐๔/๒๕๒๘
๑๐/๐๖/๒๕๖๐

ศรีบุญเรือง  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๓๗
สามเณรสหรัฐ  เงียวชัยภูมิ

๐๒/๐๘/๒๕๔๑

 ศรีบุญเรือง  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๓๘
พระวราวุธ นรุตฺตโม พาขุ่ย

๒๘/๑๐/๒๕๓๘ ๐๗/๑๑/๒๕๕๙

ศรีสุมังคล์  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๓๙
พระดิต สุทธฺจิตโต ช่วงหาราช

๑๓/๑๑/๒๕๒๔
๑๓/๐๒/๒๕๖๐

ศรีสุมังคล์  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๔๐
พระทรงกลด ขฺนติวโร จันทร์ศรี

๐๙/๐๙/๒๕๑๗ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ศรีสุมังคล์  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๔๑
พระอดุลย์ สิริปฺุโ โยมา

๐๒/๐๙/๒๕๐๐ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ศรีสุมังคล์  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๔๒
สามเณรอภิวัฒน์  พงษาริกิจ

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

 ศรีสุมังคล์  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๔๓
พระวันชัย ถิรจิตโต แลมโคก

๒๑/๐๘/๒๕๒๕
๐๑/๐๕/๒๕๖๐

สว่างวงษ์  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๔๔
พระธนโชติ สิริโชติโพธิ ชุมเลิศ

๐๙/๐๕/๒๕๐๑ ๑๑/๐๓/๒๕๕๗

ปาชุมทอง  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๔๕
พระเด่นชัย ปสนฺโน พรมปญญา

๐๗/๐๑/๒๕๒๕ ๒๕/๑๒/๒๕๕๙

คำแคนเหนือ  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๔๖
พระสันติ ิตสุโภ ฝายกลาง

๑๔/๑๒/๒๕๐๙
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

คำแคนเหนือ  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๔๗
พระพงศ์ปณต กิตฺติโก พิทักษ์

๑๗/๐๔/๒๕๓๒
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

คำแคนเหนือ  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๔๘
พระสุประวัติ ชุตินฺธโร เหล่าดี

๒๑/๐๕/๒๕๒๘
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

คำแคนเหนือ  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๔๙
พระเสรีชัย อภินนฺโท ชนะกิจ

๐๖/๐๙/๒๕๓๖ ๒๔/๐๔/๒๕๖๐

โคกสว่าง  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๕๐
พระสังวาล ธมฺมเตโช มะไฟ

๑๐/๐๓/๒๕๐๕ ๑๗/๑๑/๒๕๕๗

โนนสำนัก  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๕๑
พระสุรัตน์ ิตสาโร เอือมอุ่น

้

๐๒/๐๘/๒๔๙๓ ๐๓/๑๑/๒๕๕๙

โนนสำนัก  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๕๒
พระเกียรติชาย อุชุจาโร เอียมเยียมเจริญ

่ ่

๑๕/๐๘/๒๕๑๔ ๒๗/๑๒/๒๕๕๙

โนนสำนัก  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๕๓
พระวีระชัย ชุติปฺโ สุริวงษ์ขันธ์

๑๑/๑๒/๒๕๑๖
๓๐/๐๔/๒๕๖๐

โนนสำนัก  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๕๔
พระย่วน อธิมุตฺโต คันทะวิชัย

๐๓/๐๑/๒๕๑๔ ๐๑/๐๖/๒๕๖๐

โนนสำนัก  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๕๕
พระกฤษกร เขมาจาโร ภูมิวงษ์

๑๓/๐๔/๒๕๓๕
๒๐/๐๖/๒๕๖๐

โนนสำนัก  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๕๖
พระเทพวรินทร์ กนฺตปฺโ คำชา

๓๐/๐๑/๒๕๓๒ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

โนนสำนัก  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๕๗
พระกิตติศักดิ

์

เขมวีโร อัตนา

๒๕/๐๖/๒๕๓๔
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โนนสำนัก  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๕๘
พระจักรินทร์ โฆสกาโม หาดแก้ว

๐๖/๑๑/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โนนสำนัก  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๕๙
พระเกียรติชัย อาภาธโร บุษดี

๑๗/๑๒/๒๕๓๔
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

โนนสำนัก  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๖๐
พระโชค ปฺาพโล ค้อมสิง

๒๒/๐๓/๒๕๓๓
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

โนนสำนัก  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๖๑
พระณัฐวุฒิ อตฺตทนฺโต วรรณสิงห์

๓๐/๐๗/๒๕๓๘ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

โนนสำนัก  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๖๒
พระบัญชา ปฺาคโม สีมันตะ

๑๘/๐๓/๒๔๙๗
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ปาโพนเพ็ก  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๖๓
พระกิตติพงษ์ กิตฺติสาโร วรวงษ์

๓๐/๐๔/๒๔๙๒ ๒๙/๑๐/๒๕๕๓

ปาวงกฎคีรี  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๖๔
พระเก๋ง สุทฺธิาโณ คำภูเขียว

๓๐/๐๙/๒๕๐๙ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ปาวงกฎคีรี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๕ / ๑๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๖๑๖๐/๐๑๖๕
พระฉัตรชัย กิตฺติปฺโ โสชาลี

๒๔/๐๒/๒๕๔๐ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ปาวงกฎคีรี  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๖๖
พระสุฐาน สุเมโธ พรหมคนซือ

่

๑๙/๐๒/๒๕๑๔ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

ปาโสรโยขุมดิน  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๖๗
พระวิลาศ ิติสมฺปนฺโน ยอดไม้

๐๒/๑๒/๒๕๑๓
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

ปาโสรโยขุมดิน  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๖๘
พระยุงยุทธ ถิราโณ ศรีวาจา

๒๙/๐๘/๒๕๐๗ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ปาเหล่ากกหุ่ง  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๖๙
พระบุญทฤธิ

์

ปุณฺณาโภ ปาผือ

๑๒/๔/๒๔๘๘ ๐๘/๐๒/๒๕๕๘

ปาอรัญญวิเวก  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๗๐
พระอภัย สุมโน เพ็งโสภา

๒๗/๐๑/๒๔๙๓
๐๙/๐๖/๒๕๖๐

ปาอรัญญวิเวก  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๗๑
พระศฎายุทธ รติโก สมศรี

๒๑/๑๐/๒๕๒๔ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

ปาอรัญญวิเวก  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๗๒
สามเณรอภิสิทธิ

์

 กุลคำ

๑๙/๐๕/๒๕๔๒

 ปาอรัญญวิเวก  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๗๓
พระสุวรรณ์ ขนฺติยุตฺโต เวหน

๒๑/๐๗/๒๕๑๘ ๒๘/๐๑/๒๕๖๐

อุดมคงคาคีรีเขต  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๗๔
พระน้อย วราสโย มังคัง

่ ่

๑๐/๑๑/๒๔๙๐ ๑๙/๐๔/๒๕๖๐

อุดมคงคาคีรีเขต  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๗๕
พระคะนึง ปสุโต สะกิจ

๐๗/๐๙/๒๕๒๕ ๐๑/๐๖/๒๕๖๐

อุดมคงคาคีรีเขต  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๗๖
พระประเสริฐ ธีรปฺโ ละออง

๑๑/๑๐/๒๕๑๖ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

อุดมคงคาคีรีเขต  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๗๗
พระวุฒิพงษ์ รติโก เจ้าทรัพย์

๒๐/๐๑/๒๕๓๖ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

อุดมคงคาคีรีเขต  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๗๘
พระรถ านกโร จันทปดสา

๒๙/๐๔/๒๕๐๒ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

เกาะแก้ว  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๗๙
พระนฤเบศฐ ติสาโร สายญาติ

๐๕/๑๐/๒๕๓๔ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

เกาะแก้ว  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๘๐
พระวิชัย สุภาจาโร ชัยวิชา

๒๓/๑๒/๒๕๓๗
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

เกาะแก้ว  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๘๑
พระเอกวิทย์ สุทฺธิาโณ ภูศรีอ่อน

๐๗/๐๓/๒๕๓๙ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

เกาะแก้ว  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๘๒
พระสุวิจักขณ์ ปฺาวโร เอียมคำพอง

่

๑๙/๑๐/๒๕๐๔ ๑๗/๐๑/๒๕๕๕

ประชาอุทิศ  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๘๓
พระปทพงศ์ คุณงฺกโร สันวิจิตร

๒๐/๐๖/๒๕๓๑ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ประชาอุทิศ  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๘๔
พระเลิศมงคล คณวโร สร้อยสูงเนิน

๒๒/๐๔/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ประชาอุทิศ  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๘๕
พระวิชิต กตสาโร ระหินร่อง

๐๙/๐๕/๒๕๒๖ ๑๑/๐๓/๒๕๖๐

ปาจันทรังษี  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๘๖
พระชวลิต อภิปุโณ สุระมาศ

๒๐/๐๒/๒๔๙๘ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙
ปาบุญทันธรรมาราม

 

ขก ๖๑๖๐/๐๑๘๗
พระวุฒิศักดิ

์

ธีรวโร หงษ์คำ

๒๔/๐๒/๒๕๓๘
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ปาศรีดงลาน  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๘๘
พระสุวิทย์ ขนฺติวโร แสนลา

๑๖/๑๐/๒๕๒๑ ๒๔/๐๔/๒๕๕๗

ปาสันติสุข  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๘๙
พระสมพาน โชติวโร เจริญทรัพย์

๐๕/๐๓/๒๕๑๒ ๓๐/๐๔/๒๕๖๐

ปาหนองจองจอย  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๙๐
พระอมร สุภโร มุลโส

๒๖/๐๘/๒๕๒๘
๐๙/๐๗/๒๕๖๐

ปาหนองจองจอย  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๙๑
พระพีรศักดิ

์

ธมฺมวโร ไพศาลภาณุมาศ

๒๘/๐๒/๒๕๔๑
๐๙/๐๗/๒๕๖๐

ปาหนองจองจอย  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๙๒
พระบัวลา จิตฺตธมฺโม มะลิโค

๐๕/๐๗/๒๔๘๒ ๐๙/๐๔/๒๕๖๐

ปาหนองแดง  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๙๓
พระศราวุธ ปยสีโล พานสมัน

๒๓/๐๕/๒๕๓๙
๓๐/๐๔/๒๕๖๐

ปาหนองแดง  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๙๔
พระเกียรติชัย านงฺกโร ประเดิม

๐๒/๑๐/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ปาหนองแดง  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๙๕
พระสุรชาติ สุขิโต หีบแก้ว

๐๑/๐๖/๒๕๒๕ ๐๑/๑๒/๒๕๔๘

ศรีแก้ว  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๙๖
พระภัทรพล โชติธมฺโม นิติพันธ์

๐๑/๑๐/๒๕๑๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๗

ศรีแก้ว  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๙๗
พระสมบูรณ์ ผาสุโก แสนบุ้งค้อ

๓๐/๐๘/๒๕๐๐ ๑๐/๐๕/๒๕๕๘

ศรีแก้ว  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๙๘
พระบุญรอด อภิปุโ ชมภูเวียง

๐๑/๐๑/๒๔๘๖ ๒๖/๐๕/๒๕๕๘

ศรีแก้ว  

ขก ๖๑๖๐/๐๑๙๙
พระสรญาณ เปสโล มีแก้ว

๑๙/๐๒/๒๕๑๓ ๑๔/๐๒/๒๕๕๙

ศรีแก้ว  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๖ / ๑๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๖๑๖๐/๐๒๐๐
พระสัญญา เตชวโร แก้วชมภู

๐๘/๐๓/๒๕๑๘ ๒๙/๑๒/๒๕๕๙

ศรีแก้ว  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๐๑
พระทศพร วิสุทฺโธ พิลาวัลย์

๒๘/๐๓/๒๕๓๓ ๑๙/๐๓/๒๕๖๐

ศรีแก้ว  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๐๒
พระจินตวัฒน์ เขมจาโร หล้าปอง

๑๑/๑๐/๒๕๓๖ ๑๖/๐๔/๒๕๖๐

ศรีแก้ว  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๐๓
พระศิริวัฒน์ อุปสโม ยิงยืน

่

๑๓/๑๑/๒๕๓๗
๑๖/๐๔/๒๕๖๐

ศรีแก้ว  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๐๔
พระหนูสิน โชติโก ขวัญทอง

๐๖/๐๕/๒๔๙๕ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

ศรีแก้ว  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๐๕
พระธีรยุทธ จิตฺตสํวโร โนนโพธิ

์

๑๗/๐๑/๒๕๓๙ ๑๓/๐๖/๒๕๖๐

ศรีแก้ว  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๐๖
พระสามารถ อาภทฺธโร สวาทนอก

๑๐/๐๙/๒๕๓๘ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

ศรีแก้ว  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๐๗
พระธวัชชัย กตสาโร บุญชัย

๑๓/๐๑/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ศรีแก้ว  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๐๘
พระพงษ์ธร คเวสโก สอนบุญ

๑๖/๑๒/๒๕๓๔
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ศรีแก้ว  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๐๙
พระยุรนันท์ ธีรสาโร สุขธนะ

๓๐/๑๒/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ศรีแก้ว  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๑๐
พระวีนัส สุจิตฺโต ทองล้วน

๒๕/๐๕/๒๕๓๓
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ศรีแก้ว  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๑๑
พระอนุรักษ์ อนาวิโร จันทะสอน

๑๖/๐๑/๒๕๓๖
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ศรีแก้ว  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๑๒
พระบัญชา ปภากโร คิดสุขุม

๑๐/๐๘/๒๕๓๙ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ศรีแก้ว  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๑๓
พระอาฤทธิ

์

ธนปาโล ญาณประเสริฐ

๐๑/๐๙/๒๕๓๓ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ศรีแก้ว  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๑๔
พระชลวลิต นนฺทสาโร ปจฉิม

๒๕/๐๖/๒๕๓๕ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙

ศรีวังมน  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๑๕
พระสหรัฐ นราสโภ กิมสร้อย

๒๙/๐๗/๒๕๓๘ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

สว่างโนนงาม  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๑๖
พระดุลยภพ จิรปฺุโ คำศิริ

๐๔/๐๔/๒๕๑๕ ๒๒/๐๒/๒๕๕๙

สุวรรณรังษี  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๑๗
พระวิชิต อาริโย บางชัยภูมิ

๒๖/๐๑/๒๕๔๐ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

สุวรรณรังษี  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๑๘
พระคณิน คณิสฺสโร ทูมมา

๑๑/๐๗/๒๕๓๗ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

สุวรรณรังษี  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๑๙
พระสมพงษ์ ภทฺราจาโร อิมพร้อม

่

๒๔/๐๕/๒๕๓๓ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

สุวรรณรังษี  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๒๐
พระเอกณรินทร์ ปุรินฺทโท กลินชาติ

่

๑๕/๐๓/๒๕๓๓ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

สุวรรณรังษี  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๒๑
สามเณรนพเกล้า  โสภา

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

 สุวรรณรังษี  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๒๒
สามเณรรัฐธรรมนูญ  คำพู

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

 สุวรรณรังษี  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๒๓
สามเณรรัฐพล  โชติวงษ์

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

 สุวรรณรังษี  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๒๔
สามเณรพรเทพ  อินลิน

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

 สุวรรณรังษี  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๒๕
สามเณรชนะชัย  เขียวเกษม

๑๐/๐๗/๒๕๕๐

 สุวรรณรังษี  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๒๖
สามเณรมานะชัย  เขียวเกษม

๑๐/๐๗/๒๕๕๐

 สุวรรณรังษี  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๒๗
สามเณรพลนิกร  อินลิน

๐๓/๐๒/๒๕๕๑

 สุวรรณรังษี  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๒๘
พระวิชิต ธมฺมธโช เมืองซอง

๐๗/๐๔/๒๕๒๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ปาวิเวกบำเพ็ญ  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๒๙
พระวินัย จารุธมฺโม จันทรัตน์

๑๗/๐๗/๒๕๐๕ ๑๘/๐๓/๒๕๕๔

ศิลาอาสน์  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๓๐
พระสุเทพ สีลสุทฺโธ ประเสริฐผล

๐๑/๐๙/๒๔๙๓ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ศิลาอาสน์  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๓๑
พระสมคิด อุปคุตฺโต สีดาเขียว

๑๖/๐๑/๒๕๒๖
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

สวรรค์คงคา  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๓๒
พระโยธิน คเวสโก แย้มศรี

๑๔/๑๑/๒๕๒๖
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

สวรรค์คงคา  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๓๓
พระอธิชา สุจิตฺโต สาลีอาสน์

๑๐/๑๑/๒๕๒๑ ๑๗/๑๑/๒๕๕๑

สันติการาม  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๓๔
พระสุริยา ตปคุโณ เหลาประเสริญ

๐๓/๐๖/๒๕๑๕ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

สันติการาม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๗ / ๑๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๖๑๖๐/๐๒๓๕
พระอภิเชฐ ปสาโท พิมพ์ทอง

๑๗/๐๒/๒๕๒๐ ๑๗/๐๓/๒๕๖๐

สันติการาม  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๓๖
พระสายันต์ เขมโก อินทร์บุญยา

๐๖/๑๒/๒๕๓๖ ๑๙/๐๖/๒๕๖๐

สันติการาม  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๓๗
พระอัครเดช ปสนฺโน แพ่งศรีสาร

๒๕/๐๑/๒๕๓๓ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

สันติการาม  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๓๘
พระภูริวัจน์ อินฺทปฺโ มหานาม

๒๕/๐๙/๒๕๓๗
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

สันติการาม  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๓๙
พระวศิน ธมฺมวิริโย ภูมิพรพิสุทธิ

์

๑๓/๐๙/๒๕๐๑ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สันติการาม  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๔๐
พระณัฐพล อตฺตทโม พลพวก

๑๘/๐๙/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สันติการาม  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๔๑
พระสุเมษษ์ ธมฺมรโต พานมะลึก

๑๓/๐๔/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สันติการาม  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๔๒
พระนัฐพล ปริชาโน ศรีสุธรรม

๑๒/๐๗/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สันติการาม  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๔๓
พระอนุวัฒน์ โชติโก นามบุรี

๐๘/๐๒/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

สันติการาม  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๔๔
พระอุดมศักดิ

์

สีลวาโร สมโสก

๑๐/๐๘/๒๕๓๓ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

สันติการาม  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๔๕
พระศุภเนตร ขนฺติธโร รังเอ้

๐๗/๐๖/๒๕๓๖ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

สันติการาม  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๔๖
พระวิรัช สีลสํวโร ศรีวิจารณ์

๐๖/๐๘/๒๔๙๗ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

สันติการาม  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๔๗
พระสงัด อรุโณ ศรีวิจารณ์

๒๓/๐๖/๒๕๐๐ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

สันติการาม  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๔๘
พระบุญเพ็ง ิติธมฺโม ดวงก้อม

๐๕/๐๓/๒๕๐๑ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

สันติการาม  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๔๙
พระทัศนะ สมาหิโต ศรีพรมหมา

๑๕/๐๒/๒๕๒๘
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

สันติการาม  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๕๐
พระชินวุธ สิริวฑฺโฒ อภิชาติบุญมา

๐๖/๐๗/๒๕๓๒ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

สันติการาม  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๕๑
พระสาธิต สฺโต ยอดเกิด

๑๘/๑๐/๒๕๓๔
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

สันติการาม  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๕๒
พระสมคิด อนุภทฺโท มสิสสาร

๒๑/๐๑/๒๕๓๖
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

สันติการาม  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๕๓
พระไพทูล อาภสฺโร บุญแสน

๑๓/๐๕/๒๕๒๗ ๑๖/๑๒/๒๕๕๘

สันติวนาราม  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๕๔
พระฉวี ฉนฺทสาโร จันทร์ดี

๐๘/๑๑/๒๔๙๘ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

สันติวนาราม  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๕๕
พระสุภชัย มนาโป สุดเต้

๐๘/๐๔/๒๕๒๕ ๐๖/๐๕/๒๕๔๗

อาคเนย์  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๕๖
พระสุรเชษฐ์ ปยสีโร เพียซามาตย์

๑๒/๐๗/๒๕๒๒ ๑๕/๐๗/๒๕๔๗

อาคเนย์  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๕๗
พระอดูลย์ วรธมฺโม สุวรรณนี

๐๙/๐๕/๒๕๑๕ ๑๙/๐๕/๒๕๕๐

อาคเนย์  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๕๘
พระหนูเพลิน ถิรธมฺโม คำใบสี

๑๑/๐๔/๒๕๐๒ ๒๕/๐๕/๒๕๕๗

อาคเนย์  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๕๙
พระสมชาย านํกโร สิมมา

๒๑/๐๕/๒๕๑๒ ๐๕/๐๖/๒๕๕๘

อาคเนย์  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๖๐
พระบุญชืน

่

สนฺติกโร จันทร์เรืองศรี

๓๑/๑๐/๒๕๒๑ ๑๑/๑๑/๒๕๕๘

อาคเนย์  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๖๑
พระสมศักดิ

์

ิตาโณ โสรถาวร

๐๔/๐๖/๒๕๐๑ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

อาคเนย์  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๖๒
พระสุนทร ถามวโร สอนเคน

๓๑/๐๓/๒๕๒๖
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

อาคเนย์  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๖๓
พระวงศธร ถิรจิตฺโต ศรีมุกดา

๑๗/๐๖/๒๕๓๘
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

อาคเนย์  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๖๔
พระเอกราช ิตปฺโ เมืองแสน

๒๗/๐๒/๒๕๓๙
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

อาคเนย์  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๖๕
พระเฮียม จิตฺตสํวโร นะรากุล

๐๑/๐๔/๒๔๙๐ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

อาคเนย์  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๖๖
พระสุริยพงษ์ ปฺาธโร ศรีทองเขียว

๐๗/๐๙/๒๕๓๘ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

อาคเนย์  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๖๗
สามเณรสมพร  อินทร์ชา

๑๔/๑๐/๒๕๒๓

 อาคเนย์  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๖๘
พระภิรักษ์ สุทฺธิาโณ ราชาวงษ์

๑๑/๐๓/๒๕๓๐ ๒๔/๐๒/๒๕๖๐

จันทร์เขมาราม  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๖๙
พระอรุณ อธิปฺโ มาขน

๓๐/๑๒/๒๕๐๕ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

จันทร์เขมาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๘ / ๑๐

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๖๑๖๐/๐๒๗๐
สามเณรศุภกิจ  นามวงษ์ษา

๐๕/๐๗/๒๕๔๒

 จันทร์เขมาราม  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๗๑
พระณัฐพงษ์ เขมธมฺโม กลางสุวรรณ

๑๔/๕/๒๕๓๓
๓๐/๖/๒๕๖๐

โนนคูณ  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๗๒
พระสงกรานต์ ชาตวิริโย คำวัน

๑๒/๔/๒๕๓๗
๓๐/๖/๒๕๖๐

โนนคูณ  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๗๓
พระนฤพันธ์ ิติธมฺโม พงษ์สะพัง

๒๕/๕/๒๕๓๗
๓๐/๖/๒๕๖๐

โนนคูณ  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๗๔
พระวรชาย ิตปุณโ แสงวัน

๑๓/๒/๒๕๓๙
๓๐/๖/๒๕๖๐

โนนคูณ  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๗๕
พระอำพล กตธมฺโม สิทธิจันทร์

๓/๙/๒๕๓๓
๑๒/๑๑/๒๕๕๙

ประสิทธิไพศาล

์

 

ขก ๖๑๖๐/๐๒๗๖
พระณัฐวุฒิ ชิตมาโร มังมีสี

่

๒๒/๒/๒๕๒๖ ๑๘/๕/๒๕๖๐

ประสิทธิไพศาล

์

 

ขก ๖๑๖๐/๐๒๗๗
พระสูตร ฉินฺนาลโย แก้วบัวทอง

๐/๒/๒๕๐๒ ๐/๗/๒๕๓๕
ปานาหนองทุ่ม  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๗๘
พระจิรพล ปริปุณฺโณ มโนชัย

๐/๘/๒๕๒๙ ๐/๑๑/๒๕๕๓

ปานาหนองทุ่ม  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๗๙
พระปรีชา วฒฺฑโน ศรีโคตรจันทร์

๐/๑/๒๕๒๑ ๐/๒/๒๕๕๕
ปานาหนองทุ่ม  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๘๐
พระนรสิงห์ นาคสีโส ภูมิคอนสาร

๐/๘/๒๕๑๒ ๐/๗/๒๕๕๕
ปานาหนองทุ่ม  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๘๑
พระประเสริฐ วิสิฏโ ปราบพาล

๐/๓/๒๕๑๐ ๐/๔/๒๕๕๖
ปานาหนองทุ่ม  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๘๒
พระสมบัติ สมจิตฺโต แสนวงค์

๐/๙/๒๕๒๑ ๐/๕/๒๕๕๖
ปานาหนองทุ่ม  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๘๓
พระอาทิตย์ อาภากโร จันทร์คำ

๒๔/๑๑/๒๕๒๘

๑๐/๔/๒๕๖๐

ปานาหนองทุ่ม  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๘๔
พระกมลภพ กิตฺติธโร ไชยเพรช

๙/๔/๒๕๓๓ ๑๐/๔/๒๕๖๐

ปานาหนองทุ่ม  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๘๕
พระบุญธรรม าณวโร คำโนนงิว

้

๐/๔/๒๕๑๑ ๐/๖/๒๕๖๐ ปานาหนองทุ่ม  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๘๖
พระธนาวุฒิ าณวีโร บำเพ็ญศิลป

๐/๖/๒๕๒๑
๐/๗/๒๕๖๐ ปานาหนองทุ่ม  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๘๗
พระปรีชา านวีโร จันทร์แก้ว

๐/๗/๒๕๒๔
๐/๗/๒๕๖๐ ปานาหนองทุ่ม  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๘๘
พระคมกฤช ปฺาวโร สัจนวน

๐/๖/๒๕๒๗ ๐/๗/๒๕๖๐ ปานาหนองทุ่ม  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๘๙
พระพร เตชปฺโ อันทะปญญา

๑๒/๖/๒๕๑๗ ๑๔/๖/๒๕๕๗

ปาโนนรัง  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๙๐
พระวรพล ถามวโร อิสโร

๓/๘/๒๕๓๙
๔/๗/๒๕๖๐

ปาโนนรัง  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๙๑
พระรังสรรค์ กิตติโสภโณ พันธ์ทูล

๑/๘/๒๔๙๘ ๓/๑๒/๒๕๕๙

ปาศรีบุรี  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๙๒
พระต่อลาภ ิตลาโภ วงเวียน

๒๒/๑/๒๕๓๕ ๑๑/๖/๒๕๖๐

ปาศรีบุรี  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๙๓
พระอภิเดช อาภสฺสโร วงษ์ชู

๑๓/๑๑/๒๕๐๓

๘/๗/๒๕๖๐
ปาศรีบุรี  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๙๔
พระสังวาล ธมฺมจาโร สิทธิชัย

๑๕/๑๐/๒๕๐๙
๒๕/๕/๒๕๖๐

ปาหนองม่วง  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๙๕
พระยุทธพงษ์ สนฺติกโร ขุนรัตน์

๑๐/๖/๒๕๑๙ ๓๐/๖/๒๕๖๐

สว่างอารมณ์  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๙๖
พระปรีชา ธมฺมสาโร โครตอ่อน

๑๗/๙/๒๕๒๐ ๒๘/๑๒/๒๕๕๒

สุทธิไชยาราม  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๙๗
พระมนัส มนาโป ปองแคน

๒๔/๑๑/๒๕๓๑

๑๙/๖/๒๕๖๐

สุทธิไชยาราม  

ขก ๖๑๖๐/๐๒๙๘
พระอภิรักษ์ าณสีโร น้อยโนนวิว

้

๒/๕/๒๕๓๖
๒/๗/๒๕๖๐

สุทธิไชยาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๙ / ๑๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๖๑๖๐/๐๒๙๙
สามเณรธเนศ  บุตรสาระ

๒๓/๙/๒๕๔๖

 สุทธิไชยาราม  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมดิลก)

เจ้าคณะภาค ๙ (ธ)

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น(ธ)  ๑๐ / ๑๐

้
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